32 GB, 64 GB, 128 GB e 256 GB*

Unidade Flash SanDisk® Ultra Shift™ USB 3.0
Aumente a velocidade conforme a necessidade
Destaques

Mantenha o mundo digital na ponta dos dedos com a unidade

• Poupe tempo com velocidades

SanDisk Ultra Shift USB. Com velocidades de leitura até 100 MB/s,

de transferência até 100 MB/s1
• Transfira ficheiros de forma fácil
e rápida graças à interface USB 3.0
• Design compacto para um estilo
de vida dinâmico
• Transfira facilmente documentos
e outros ficheiros entre dispositivos
• Mantenha a privacidade dos seus
ficheiros confidenciais com o software
SanDisk SecureAccessTM incluído2
• Aumente a capacidade de
armazenamento com capacidades
de 32 GB a 256 GB*

pode reduzir o tempo de espera e dedicar mais tempo ao que
realmente interessa. Esta unidade compacta proporciona um meio
elegante, portátil e fácil de armazenar, organizar, transferir e partilhar
o seu conteúdo.

Unidade Flash SanDisk® Ultra Shift™ USB 3.0
Especificações
Capacidades

32 GB, 64 GB, 128 GB e 256 GB*

Dimensões

41,50 x 17,60 x 7,40 mm (1,63 x 0,69 x 0,29 pol.)

Temperatura em funcionamento

0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)

Temperatura de armazenamento

-10 °C a 70 °C (14 °F a 158 °F)

Compatibilidade

USB 3.0 (compatível com USB 2.0)

Software

Software SanDisk SecureAccess™

Garantia

Garantia de cinco anos

Para mais informações, consulte
www.sandisk.com

Na SanDisk®, estamos a aumentar as possibilidades
de armazenamento de dados. Há mais de 25 anos que
as ideias da SanDisk ajudam a transformar a indústria,
fornecendo soluções de armazenamento de próxima
geração para consumidores e empresas em todo o mundo.
Western Digital Technologies, Inc.
951 SanDisk Drive | Milpitas | CA 95035 | EUA
Western Digital Technologies, Inc. é o vendedor e titular
da licença de produtos SanDisk® nas Américas.

* 1 GB = 1 000 000 000 bytes. Armazenamento de utilização real inferior.
1
Velocidades de leitura até 100 MB/s. Com base em testes internos; o desempenho pode ser inferior consoante o dispositivo anfitrião. 1 MB = 1 000 000 bytes.
2
A proteção por palavra-passe usa encriptação AES de 128 bits e é suportada pelo Windows® 7, Windows 8, Windows 10 e MacOS v10.9+ (Transferência de software
necessária para Mac, consultar www.SanDisk.com/SecureAccess).
SanDisk, o logótipo SanDisk, RescuePRO, SanDisk SecureAccess e Ultra Shift são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Western Digital Corporation ou das
respetivas filiais nos EUA e/ou noutros países. Mac é uma marca comercial da Apple Inc. Windows e Windows Vista são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais
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